OBECNÍ ÚŘAD LHOTA
INFORMUJE
VOLBY DO PARLAMENTU ČR
Volby do Parlamentu ČR se konají v pátek 25. října 2013 od 14,00 hod do 22,00 hod a v
sobotu 26. října 2013 od 8,00 hod do 14,00 hod. a to ve volební místnosti v budově obecního
úřadu, Lhota 63.
Upozorňujeme voliče na povinnost prokázat při hlasování totožnost a státní občanství ČR např.
předložením občanského průkazu.

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
V neděli dne 27.října 2013 v předvečer státního svátku Dne vzniku samostatného
československého státu se bude konat tradiční lampionový průvod spojený s kladením věnce k
Památníku padlých. Sraz účastníků bude v 18.30 hod u obecního úřadu.
Srdečně zveme všechny občany

SVOZ TETRAPAKU A PAPÍRU
Obecní úřad Lhota bude provádět svoz Tetrapaku ve středu 6. listopadu 2013 v odpoledních
hodinách (13-15 hod).
V případě příznivého počasí mají občané možnost společně s obaly Tetrapak nachystat na
vývoz i sběrový papír, který bude následně uložen v prostorách OÚ v rámci již 4. ročníku soutěže ve
sběru papíru probíhajícího v období 6/2013- 5/2014.
Oznamujeme občanům, že na obecním úřadě můžete odevzdat papír osobně v pracovní době
OÚ, případně jej nechat složený před vchodem na rampě. Možnost vhozu sklepním oknem je omezena
na pracovní dobu úřadu.

ADVENTNÍ VÝSTAVA VE LHOTĚ
Jako každý rok, tak i letos bude obecní úřad Lhota pořádat ve dnech 30.11.2013 a 1.12.2013 již
4. ročník prodejní adventní výstavy.
Zájemci, kteří se budou chtít podělit o kouzlo svých výrobků, mají možnost svá díla vystavit a
případně i nabídnout k prodeji. Exponáty budou přijímány do čtvrtky 28.11.2013 v kanceláři obecního
úřadu v úřední hodiny, případně po tel. dohodě kdykoliv ( 734764716 –p. Skopalová, 581797326p.Klimková). Výrobky určené k prodeji je nutno opatřit cenovkou. Prodej bude zprostředkován ze strany
OÚ, případná osobní přítomnost vystavovatele je možná.
Zároveň touto cestou zveme všechny místní občany i ty z okolí, kteří v tyto dny zavítají k nám do
obce. Čeká na Vás mnoho zajímavého, příjemné vánočně naladěné prostředí a malé občerstvení pro
každého.
Těšíme se na Vás.

VÝZVA
Místní knihovna ve Lhotě společně s Obecním úřadem Lhota se obrací na všechny malé i velké
občany naší obce s výzvou o připojení se do pořádané sbírky pro Lukáška z Olomouce. Jedná se o
sbírku vršků z PET lahví, pro které budou připraveny 3 sběrná místa:
- v místní knihovně
-na obecním úřadě
-v obchodě Jednoty
Akce bude probíhat do odvolání.

